
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 
ДЕЙНОСТТА НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ 

 
 

Вносител: Даниела Арабаджиева - председател на Временна комисия за 
изработване Правилник за организацията и дейността на  Общински съвет - 
Лясковец  
   

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 
законоустановения срок от 14 дни, считано от 17.01.2014 г., Общински 
съвет - Лясковец чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на 
заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по 
проекта за изменение на Правилника за организацията и дейността на  
Общински съвет - Лясковец чрез електронна поща на адрес: 
obsavet@lyaskovets.net. 

 
 

 МОТИВИ: 
 
 Със Закон за изменение и допълнение на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация обн., ДВ, бр.1 от 2014 год., бяха 
направени изменения и допълнения в чл.34, ал.2, както следва: 
 

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - 
ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г., в 
сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в 
сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) 
Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец 
не може да бъде повече от 70 на сто от: 

1. брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за 
съответния месец - в общините с население над 100 000 души; 

2. средната брутна работна заплата на общинската администрация за 
съответния месец - в общините с население до 100 000 души. 
   
 С оглед необходимостта от съответствие на Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет - Лясковец с нормативната уредба, следва да 
бъдат изменени тези негови разпоредби, които касаят възнагражденията на 
общинските съветници и необходимите средства да бъдат включени в 
проектобюджета на Община Лясковец за 2014 г. 

 
Настоящото предложение за изменение на Правилника за организацията 

и дейността на  Общински съвет - Лясковец е на основание чл.21, ал.3 и чл.34, 
ал.1 и ал.2, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА. 
 
 
 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
І. Изменя Правилника за организацията и дейността на  Общински 

съвет - Лясковец, както следва: 
 

1. Изменя чл.50, точка 5, както следва: 
„Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в 

заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Размерът на 
възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с 
мнозинство повече от половината от общия брой съветници. 

 
било: 5. (изм. с Решение № 276/26.02.2009г., в сила от 01.03.2009г.) За 

изпълнение на задълженията си общинският съветник получава 
възнаграждение, чиито размер се определя с решение на общинския съвет, 
прието с мнозинство – повече от половината от общия брой на съветниците.  

 
2. Изменя чл.50, точка 5.1., както следва: 
„Определя размер на възнаграждението на общинския съветник за 

един месец – 70 на сто от средната брутна работна заплата на Общинска 
администрация - Лясковец за съответния месец. Възнаграждението се 
изплаща до 5-то число на следващия месец.” 

 
било: 5.1. (изм. и доп. с Решение № 216 от 23.12.2004г., изм. и доп. с 

Решение № 413/27.03.2006г., изм. с Решение № 4/29.11.2007г., в сила от 
01.01.2008г., изм. с Решение № 276/26.02.2009г., в сила от 01.03.2009г., изм. и 
доп. с Решение № 87/29.03.2012г., изм. с Решение № 180/26.07.2012г., в сила 
от 01.07.2012г.) Определя размер на възнаграждението на общинския съветник 
за един месец – 30 на сто от средната брутна работна заплата на Общинска 
администрация - Лясковец за последния месец от предходното тримесечие. 
Възнаграждението се изплаща до 20-то число на следващия месец. 

 
3. Настоящото решение влиза в сила от 01.01.2014 г. 

 


